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ْ َطاِ�َ�  ٍة َ�َ�َر ِمْن ُکلِّ ِفْرَق َفَلْوَال  ُھوا ِيف  ٌة ِمْ�ُ ْ َلَعلَّ ِلَیَتَفقَّ
یِن َوِلُیْنِذُروا َقْوَمُھْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْ%ِ  1ْ2ََذُروَن ُھْم الدِّ

            
 »122 آيه سوره توبه،«

 
 مقدمه

 

 هرشد و كمال كه خداوند در نهاد بشر گذاشته است، رسالت هم ياستعدادها يشكوفاساز يتالش برا
 كمال طلب دارند. ياست كه فكر نو و روح يكسان
است كه هم  يخواهران يبرا يخواهآرمانو  ييجوكمال ين بسترهايتراز مناسب يكيه، يعلم يهاحوزه
 همنوعان را دارند.اند، هم شوق خدمت به اسالم و مكتب و معارف ناب قرآن و عترت هتشن

 ياهم ارزشيد و در حريو پاك داشته باش ياله يد و فكريد و مؤثر باشيمف يد وجوديخواهيشما كه م
ل يد، بجاست كه با تحصيباش رگذاريتأثهدف شناس و  ين و مربيام يكارآمد، مشاور يغ، مبلّيمتعال

د، هم يراب شويمان سيا هسرچشم ، هم ازيو معارف قرآن يعلوم اسالم يريه و فراگيعلم يهادر حوزه
 د.ين مرز و بوم بپردازيمستعد ا يهااندن جوانهيبه رو
از خواهران  دارند تا يآمادگ 1394-95براي سال تحصيلي خواهران سراسر كشور  هيعلم يهاهحوز
د تواننيم د كهنباش ييو در خدمت استعدادها هبه عمل آورد نامثبت، يحوزو التيتحصمند به هعالق

ش يت خويدر جامعه سازند و به مسئول ياخالق يهاارزش يش را وقف تعاليدر عصر حاضر، وجود خو
 ند.يجهان اسالم عمل نما يازهايز و امت مسلمان و نيدر قبال اسالم عز

 
 
     

 خواهران هيعلمهاي مركز مديريت حوزه
 معاونت آموزش

 يرشاداره كل سنجش و پذ
 1393 ماهبهمن
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 اصطالحات
كه مطابق نظام قديم آموزش متوسطه (چهارساله)  فرديالتحصيل نظام قديم آموزش متوسطه: فارغ -1

به صورت روزانه، شبانه يا متفرقه به تحصيل پرداخته و موفق به اخذ ديپلم متوسطه مورد تأييد آموزش و 
 پرورش شده باشد.

به مطابق نظام جديد آموزش متوسطه كه  فرديآموز سال آخر نظام جديد آموزش متوسطه: دانش -2
موفق به گذراندن تمامي  94 ال داشته و حداكثر تا پايان خردادصورت روزانه، شبانه يا متفرقه به تحصيل اشتغ

 مورد تأييد آموزش و پرورش را دريافت نمايد. متوسطهشده و ديپلم  ،واحدهاي درسي
 به صورت نظام جديد آموزش متوسطه،ق كه مطاب فردي التحصيل نظام جديد آموزش متوسطه:فارغ -3

موفق به اخذ ديپلم ـ مورد تأييد  ،متوسطه در پايان سال سوم روزانه، شبانه يا متفرقه به تحصيل پرداخته و
 آموزش و پرورش ـ شده باشد.

كه به صورت روزانه، شبانه يا متفرقه به تحصيل در سال  فردي راهنمايي: هآموز سال آخر دوردانش -4
مورد تأييد ـ پايان دوره  هموفق به اخذ گواهينام 94سوم راهنمايي اشتغال داشته و حداكثر تا پايان خرداد 

 آموزش و پرورش ـ شود.
 را به اتمامفردي كه به صورت روزانه، شبانه يا متفرقه، دوره راهنمايي  التحصيل دوره راهنمايي:فارغ -5

 پايان دوره ـ مورد تأييد آموزش و پرورش ـ شده است. هرسانده و موفق به اخذ گواهينام
هاي علميه گذاري حوزهسياستشوراي  زير نظرهاي علميه خواهران كه مركز مديريت حوزه مركز: -6

 را بر عهده دارد. مدارس علميه خواهران سراسر كشور دهي، هدايت، نظارت و پشتيباني، امر سازمانخواهران
است كه داراي مجوز فعاليت از سوي مركز مديريت پژوهشي  ،تربيتي ،اي آموزشيمجموعه مدرسه علميه: -7

 باشد.ميهاي علميه خواهران حوزه
 پايان دوره داراي مدرك شدگانتحصيلي پذيرفته برنامه سيكل: دارندگان مدرك هويژ يعموم هدور -8

 راهنمايي (و كمتر از ديپلم) است.
يپلم د داراي مدرك شدگانتحصيلي پذيرفته برنامه :و باالتر ديپلم مدركدارندگان  هويژ يعموم هدور -9

 متوسطه و باالتر از آن است.
تربيتي،  هاي آموزشي،برنامه يتمام ف است درموظ آموزشي، دورهدر اين  طلبه :وقتتمام حضوري دوره -10

 حضور داشته باشد.علميه در مدرسه  يآموزش نامهنييآمطابق پژوهشي 
مطابق  هاي آغازين تحصيل،واحد درسي را در سال 76، طلبه آموزشي دورهدر اين  :يحضورمهين دوره -11

 ريغيرحضورا به صورت  ديگر واحدهاي باقي ماندهو  حضوريخواهران به صورت  هرات مدارس علميمقر
 گذراند.مي
با اين تفاوت كه سنوات  ؛استوقت حضوري تمام ه، همانند دوردورهدرسي اين  هبرنام وقت:پاره دوره -12

 شود.يم تشكيلهفته  يروزها يدر برخ ،درس يهاكالسحضوري بوده و  هتحصيلي اين دوره بيشتر از دور
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 كلسي دارندگان مدرك هويژ يعموم هشدگان دوربه نيمسال اول و دوم تحصيلي پذيرفته آزمايشي: هدور -13
اطالق » آزمايشي هدور« دارندگان مدرك ديپلم يا باالتر هويژ يعموم هشدگان دورو نيمسال اول پذيرفته

 گردد.مي
 

 آشنايي با كليات نظام آموزشي
 

هاي علميه بهاي حوزهخواهران با حفظ اصول اساسي و ميراث گران ههاي علمينظام آموزشي ـ تربيتي حوزه
 هاي اينهاي اختصاصي بانوان و نيازهاي جامعه طراحي شده است. يكي از ويژگيتشيع، متناسب با ويژگي

 بدين شرح است: ،و هدفمند است كه اهداف كالن آن مدتكوتاهنظام، طراحي آن در قالب مقاطع تحصيلي 
ي، هاي ديناسالمي، توانمند در تبليغ و ترويج آموزهنظر، متخلِّق به اخالق شناس، صاحبتربيت خواهران دين

 .ي علمي ـ معرفتي و اخالقي جامعهگو به نيازهاتدريس، تحقيق، تأليف، مديريت فرهنگي، پاسخ

 خواهران ههاي علميمقاطع تحصيلي حوزه
 .كارشناسي)عمومي ( همقطع اول: دور
 .كارشناسي ارشد)عالي ( همقطع دوم: دور
 .)دكتريتخصصي ( همقطع سوم: دور

 .)فوق دكترياجتهاد ( -صفوق تخص همقطع چهارم: دور
 اهداف دوره عمومي

 .تربيت كارشناسان مسائل ديني، مشاوران مذهبي و مبلّغان كارآمد .1
 .مان معارف اسالميتربيت مربيان و معل .2
 .سازي استعدادهاي برتر براي تحصيل در مقاطع باالترآماده .3

 اهداف دوره عالي
 شود:صي شدن دروس حوزوي است كه با اهداف زير برگزار مياصلي اين دوره، گرايشي و تخصژگي وي

 هاهاي كارشناسي دانشگاههاي علميه خواهران و دورهعمومي حوزه هس و مربي براي دورتربيت مدر .1
 مراكز آموزش عالي. و
 هاي مربوطه.ق و پژوهشگر در گرايشتربيت محق .2
 مديران فرهنگي.تربيت مبلّغان كارآمد و  .3
 ورود به مقاطع باالتر. منظوربهسازي استعدادهاي برتر آماده .4

 اهداف دوره تخصصي
شناس و شوند و هدف اصلي اين مقطع، تربيت خواهران دينپردازي ميدر اين مقطع، طالب، وارد عرصه نظريه
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 باشد.مي امعهجمعرفتي  -پاسخگويي به نيازهاي علمي منظوربهمختلف  يهادر عرصه نظرصاحب

 اهداف دوره فوق تخصص
 ،دشومحدود مي» فقه و اصول«و » يتفسير و علوم قرآن« ها ماننددر اين مقطع كه منحصراً به بعضي گرايش

 شوند.اجتهاد متجزي، جذب مي هافراد نخبه و زبده براي رسيدن به درج
 

 

 نامه آموزشيينآشنايي با بخشي از آي
است. در اين نظام، ارزش هر درس » نيمسالي نظام واحدي«، مبتني بر خواهران هاي علميهحوزهآموزش در  .1

با تعداد واحد آن درس سنجيده شده و قبولي يا عدم قبولي در يك درس، به همان درس محدود خواهد 
 شد.

 باشد.واحد مي 266كل هاي سيو براي ورودي واحد 190،ديپلم يهايورودتعداد واحدهاي درسي براي  .2
هفته امتحانات  2درسي و  ههفت 16، شامل مسالينتحصيلي و هر  مسالينهر سال تحصيلي، مركب از دو  .3

 است.
دارندگان  هويژسال تحصيلي در دوره عمومي  7بر متوسط، مشتمل  طوربهدر مدارس علميه تحصيل سنوات  .4

 وقتپاره هو براي دور دارندگان مدرك ديپلم يا باالتر هويژ عمومي هسال تحصيلي براي دور 5سيكل و  مدرك
 است. سال 6

 علميه، اعم از جلسات درس، مباحثه، امتحانات و ... بر اساس ههاي آموزشي مدرسحضور طلبه در تمام برنامه .5
 الزامي است.، )وقتپارهو  يحضورمهين(حضوري،  تحصيلي هحسب شيو هاي ابالغي مركزدستورالعمل

 باشد مشروط خواهد بود. 14او كمتر از  مساليناي كه معدل كل بوده و طلبه 12قبولي در هر درس  هنمر .6
و چهار نيمسال مشروط دوره عمومي ويژه دارندگان مدرك ديپلم يا باالتر سه نيمسال مشروط شدن در  .7

 گردد.تحصيل مي هموجب محروميت از ادام ،دوره عمومي ويژه دارندگان مدرك سيكلشدن در 
رفتاري و  -هاي اخالقيكسب نمايد يا فاقد صالحيت 12معدل كمتر از  آزمايشي، هاي كه در دورطلبه .8

 شود.تحصيل محروم مي هاز ادام ،انضباطي الزم باشد
 .يستنمطلقاً مجاز  ،براي طالبدر تمامي سنوات تحصيل همزمان در ساير مراكز آموزشي  اشتغال به تحصيل .9

 باشد.ديگر، مجاز نمي هبه مدرس شدهرفتهيپذ هآزمايشي از مدرس هشدن طلبه در دورانتقال يا مهمان  .10
احراز عدم صالحيت فكري، اخالقي و رفتاري طلبه در هر مرحله از تحصيل موجب محروميت وي از ادامه  .11

 تحصيل خواهد شد.
 باشد:مي پذيرامكان ،دو صورت زيرآزمايشي به يكي از  هانتقال طالب بعد از سپري شدن دور .12

در صورت انتقال تحصيل، از شهري به شهر ديگر، فقط  هواجد شرايط ادام هبا درخواست انتقال طلب .أ
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 شود.موافقت مي ،ا همسر)والدين يمتقاضي ( هخانواد
 همدرسبا موافقت  ؛ديگر در همان شهر هتحصيل، از يك مدرسه به مدرس هانتقال طلبه داراي شرايط ادام .ب

 مبدأ و مقصد و مشروط به شرايط زير است:
 نيمسال اول تحصيلي خود را با موفقيت گذرانده باشد؛ �
 كمتر نباشد؛ ،مقصد در سال ورودي هشده در مدرسامتياز علمي او از امتياز آخرين فرد پذيرفته �

 
 
 

 
 
 
 
 

 عمومي هاي تحصيل در دورهشيوه
 وقتتمام حضوريِ .1

واحد درسي و براي دارندگان مدرك  190برنامه درسي اين دوره براي دارندگان مدرك ديپلم يا باالتر،  
 موظف بوده كه بر اساس آن، طلبه وقتتمامتحصيل در اين دوره به صورت  واحد درسي است. 266سيكل، 

 مصوب يهانامهنيه، مطابق با آئيعلم هدر مدرس ، پژوهشيتربيتيهاي آموزشي، برنامه يدر تمام است
 حضور داشته باشد.

 وقتپاره يِحضور .2
اين دوره، از تمامي مزاياي  آموختگاندانشاست و  وقتتمامحضوري  هاين دوره، همانند دوربرنامه درسي 

جمع زيادي از مشتاقان اينكه  با توجه بهليكن  ؛برخوردارند وقتتمامحضوري  هعلمي و استخدامي دور
هاي فردي و اجتماعي، امكان هاي علميه خواهران به دليل برخي اشتغاالت و مسئوليتتحصيل در حوزه

تا بتوانند از  طراحي شده است وقتپاره ه، دورندارندحضوري را  ههاي دوردر برنامه وقتتمامحضور 
 سنوات (حداقل شوند. مندبهرهو متناسب با شرايط زندگي،  تريطوالنتحصيالت حوزوي در بازه زماني 

نوبت عصر اين دوره معموالً در ؛ خواهد بود) مسالين 18و حداكثر  مسالين 12 وقتپارهلي دوره تحصي
 شود.علميه، تشكيل مي مدارس

 يحضورمهين .3
 سطحو در دو مقطع  ناپيوسته واحدي حضوري سطح دو به صورت 190 يدرس برنامه، همان دورهاين در 
 شود.اجراء شده و براي هر مقطع، گزينش جديد انجام مي دوو  يك

شوراي عالي انقالب  502و  368هاي علميه خواهران بر اساس مصوبات شماره مركز مديريت حوزه
هاي الزم، مدرك علمي سطح دو التحصيالن دوره عمومي پس از احراز صالحيتفرهنگي به فارغ

(كارشناسي) اعطاء خواهد نمود. دارندگان مدرك علمي سطح دو (كارشناسي) از كليه مزاياي علمي 
 ي برخوردارند.ها و مؤسسات آموزش عالالتحصيالن دوره كارشناسي دانشگاهو استخدامي فارغ
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از دروس سطح يك،  واحد 76باشد كه واحد مي 95هاي سطح يك و دو، تعداد واحدهاي هر يك از دوره
هاي سطح يك و دو، حداكثر در هشت و حداقل در دوره هر يك از بايد به صورت حضوري گذرانده شود.

داشتن تحصيالت ديپلم يا باالتر  يحضورمهين هداوطلبان دور از جمله شرايطشود. مي اجراء مسالينشش 
 باشد.ميو فاقد شرط سني  15با حداقل معدل 

 

 يريپذبازدرباره 
 

به داليل آموزشي از و  اندكرده تحصيل تحت پوشش اين مركز، مدارس درداوطلباني كه 
  و هستند حوزه قديم نظام يك سطح تحصيلي مدرك داراي يا و محروم شدهادامه تحصيل 

 توانندمي باشند،مي خواهران علميه هايحوزه عمومي دوره آموزشي نظام به ورود يمتقاض
 نمايند. نامثبت ،يريپذزبادوره ، در در مدرسه علميه محل سكونت خود

از  ،(شامل شرايط، ضوابط و منابع آزمون) يريپذبازدفترچه راهنماي الزم به ذكر است،  
 .استقابل دريافت  www.whc.ir :يبه نشانمركز  در وبگاهصفحه پذيرش  يقطر

 

 شرايط پذيرش 
 شرايط عمومي )أ

 و التزام عملي به دين مبين اسالم.اعتقاد  -1
 مقدس جمهوري اسالمي ايران. و نظامفقيه  هاعتقاد و التزام به واليت مطلق -2
 تابعيت جمهوري اسالمي ايران. -3

 ان،اصفه مشهد، ،قمهاي علميه سراسر كشور (به جز شهرهاي توانند در حوزهمي اتباع غير ايراني تبصره:
 نمايند. نامثبت) گرگان

 هاي فكري، اخالقي و رفتاري.احراز صالحيت -4
اي جسمي مانع تحصيل و امراض هنقص عضو، بيماريبرخورداري از سالمت روحي ـ رواني و نداشتن  -5

 مسري.
 يا همسر (براي داوطلبان متأهل).و براي داوطلبان مجرد) ( يقانونيا سرپرست رضايت پدر  -6
 در سنجش علمي و ساير مراحل گزينش.موفقيت  -7
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 شرايط اختصاصي  )ب
 يا باالتر) دارندگان مدرك ديپلم ه(ويژ وقتتمام حضوريدوره  )1

 20/6/94اخذ مدرك ديپلم حداكثر تا تاريخ  يا 12كل  و باالتر با حداقل معدل مدرك ديپلمدارا بودن  -1
 .از سال اول و دوم متوسطه 12و داشتن حداقل معدل 

 .پس از آن) و 63متولدين سال سال سن براي داوطلبان روزانه، ( 30حداكثر  -2
 .و پس از آن) 71سال خوابگاه (متولدين متقاضي سال سن براي داوطلبان  22حداكثر  -3

يك سال) كارداني (سه سال) كارشناسي (پنج سال) ( يدانشگاهشيپبراي داوطلبان داراي مدرك  تبصره:
 .شودمي كارشناسي ارشد (هفت سال) دكتري (يازده سال) به حداكثر سن مجاز افزوده

 شود.نمي» داوطلبان متقاضي خوابگاه«شامل شايان ذكر است اين تبصره 

 )سيكلدارندگان مدرك  هويژ( وقتتمام حضوريدوره  )2
و  20/6/94اخذ مدرك سيكل حداكثر تا تاريخ  يا 15دارا بودن مدرك سيكل با حداقل معدل كل  -1

 از سال اول و دوم راهنمايي. 15داشتن حداقل معدل 
 .و پس از آن) 76سال سن (متولدين سال  17حداكثر  -2
و سال سوم دبيرستان بعد از قبولي نهايي، ملزم به  ييراهنماداوطلبان شاغل به تحصيل در سال سوم  ر:تذك

، صورت نياباشند. در غير مي 12و ديپلم با حداقل معدل كل  15با حداقل معدل  پايان دورهارائه مدرك 
 نسبت به جايگزيني افراد واجد شرايط اقدام خواهد شد.

 دارندگان مدرك ديپلم يا باالتر) (ويژه وقتپاره حضوريدوره  )3
  12دارا بودن مدرك ديپلم و باالتر با حداقل معدل كل 

 دارندگان مدرك ديپلم يا باالتر) (ويژه يحضورمهين هدور )4
  15دارا بودن مدرك ديپلم و باالتر با حداقل معدل كل 

 د)نندار »سنيشرط « ،وقتپارهو  يحضورمهينهاي دورهالزم به ذكر است (
 

 

 

نفر است؛ چنانچه  12هاي درس در دوره عمومي، حداقل ظرفيت تشكيل كالس
نهايي به حد نصاب نرسند، با نظر موافق مديريت استاني، حداكثر براي  شدگانرفتهيپذ

 يك سال آينده ذخيره خواهند شد.
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  پذيرشنام و ثبتفرايند 
 

 نامثبت كارت خريد )أ
و پرداخت مبلغ  www.whc.ir به نشاني هاي علميه خواهرانمديريت حوزه مركز وبگاهبا مراجعه به 
توانيد نسبت شتاب، مي شبكه عضو بانكي يهاكارتريال) با استفاده از  150,000( اليرهزار  يكصد و پنجاه

 كد رهگيري، اقدام نماييد. دريافتنام و به خريد كارت ثبت
 مدارك الزم جهت ثبت نام )ب

 ذيل را براي ثبت نام آماده نمايد: تصوير اسكن شده مداركالزم است داوطلب 
 .، جديد)رختمامبا پوشش كامل اسالمي، چادر مشكي، ( 4x3عكس  -1

 .)پيكسل باشد 400x300و حداكثر  300x200و اندازه حداقل  JPGعكس اسكن شده بايد با فرمت (

 .كارت ملي -2

 .ن غير ايراني)داوطلبا (ويژهكارت اقامت يا گذرنامه  -3

 .(ويژه داوطلبان دوره ديپلم)ديپلم يا باالتر مدرك  -4

 .سيكل (ويژه داوطلبان دوره سيكل)مدرك  -5

  عضويت در بسيج يا البالغهنهج ،كريم حفظ قرآنداوطلبان متقاضي استفاده از امتياز 
 ي نمايند.بارگذار نامثبتهاي مربوطه را در هنگام الزم است گواهي

 نامثبت )ج
 25/11/93 تاريخ از 94-95تحصيلي هاي علميه خواهران براي سال از داوطلبان تحصيل در حوزهنام بتث

 شود.انجام مي و مدارس علميه خواهران سراسر كشور www.whc.ir وبگاهطريق ز ا 10/12/93تا 
 انتخاب مدرسه علميه  )د

 باشد.پذير ميعلميه محل سكونت آنان، امكان مدرسهترين پذيرش داوطلبان صرفاً در نزديك
 .تواند از خوابگاه استفاده كندنمي داوطلب امكان رفت و آمد به مدرسه علميه را داشته باشد، در صورتي كه

در صورتي كه شهر محل سكونت داوطلب، فاقد مدرسه علميه باشد، انتخاب يكي از مدارس علميه استان 
 اشد، بالمانع است.بميمجوز جذب طلبه خوابگاهي  كه دارايمحل سكونت، 

 الذكر، به عهده داوطلب خواهد بود)هاي اشتباه و مغاير با ضوابط فوقب(مسئوليت انتخا
 ويرايش اطالعات )ه

تا  15از تاريخ  ي كه در اين مرحله ثبت نام كرده و داراي شماره پرونده و كد رهگيري مي باشندداوطلبان
و در صورت ضرورت  مشاهدهنسبت به  www.whc.ir وبگاهبا مراجعه به توانند مي 94فروردين  25

 .ويرايش اطالعات ثبت نامي خود اقدام نمايند
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 سنجش علمي )و
(رشته تحصيلي+ معدل  سنجش علمي از طريق بررسي سوابق علمي داوطلب در آخرين مقطع تحصيلي

عرفي مصاحبه، م براي مدرسه تا سه برابر ظرفيتدو به ميزان باالترين امتياز  از افراد و گرددمي انجامكل) 
 .شوندمي 

ر ط اوليه پذيرش با ارائه گواهي معتبدر صورت داشتن شراي البالغهحافظان كل قرآن كريم يا نهج تبصره:
 معرفي خواهند شد. ،به مصاحبه مدرسه حفظ، مازاد بر ظرفيت

 شركت در مصاحبه )ز
اي هدر مدارس علميه، پذيرش داوطلب، منوط به احراز صالحيت افراد شايسته با توجه به اهميت گزينش �

 است. اخالقي از طريق مصاحبه و ساير مراحل پذيرش و رفتاريفكري، 
استعدادهاي  احكام، اخالق، اطالعات عمومي و اطالعات سياسي و اجتماعي و مصاحبه: محورهاي �

 تحصيلي است.
با مراجعه به صفحه شخصي خود در ، بنديبايست با توجه به جدول زمانبه مصاحبه، مي شدگانيمعرف �

 ، نسبت به تعيين نوبت مصاحبه اقدام نمايند.www.whc.ir وبگاه
امكان تغيير نوبت مصاحبه تا سه روز قبل از در صورتي كه ظرفيت مصاحبه مدرسه تكميل نشده باشد،  �

 هاي مدرسه، وجود دارد.شروع مصاحبه
انصراف  هلمصاحبه، طبق زمان انتخابي، الزامي بوده و عدم حضور در موعد مقرر به منز هحضور در جلس �

 تلقي خواهد شد.
مندي از امتيازات البالغه، ايثارگري و عضويت در بسيج، جهت بهرههاي حفظ قرآن يا نهجارائه گواهي �

 ويژه الزامي است.
قبولي نهايي فرد نبوده و افرادي كه باالترين امتياز نهايي را  همصاحبه، به منزل شركت داوطلب در تذكر:

 شوند.به مدرسه انتخابي، معرفي مي نامكسب نمايند، جهت ثبت
 در مدارس علميه ينهاي شدگانرفتهيپذنام ثبت )ح

راجعه خود م به مدرسه انتخابي نامثبتبندي، جهت طبق جدول زمان اندموظفشدگان قطعي، تمامي پذيرفته
انصراف از تحصيل تلقي شده و با رعايت ساير مقررات، افراد واجد  هكنند. عدم مراجعه در موعد مقرر به منزل

 شرايط جايگزين خواهند شد.
 :عبارتند ازنهايي نام مدارك الزم جهت ثبت

 .در مدرسه نامثبت هتكميل تقاضانام -1
 .شده) يسينوپشترخ، جديد و همانند، تمام ،چادر مشكي(با پوشش كامل اسالمي،  4x3دو قطعه عكس  -2
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 .شناسنامه و كارت ملي صفحاتاصل و تصوير تمامي  -3
 .غير ايراني) (ويژه داوطلباننامه و تصوير كارت اقامت يا گذراصل  -4
 هل).براي داوطلبان متأ(همسر  ايو (براي داوطلبان مجرد) يا سرپرست قانوني  پدر نامهرضايتكاربرگ تكميل  -5
 دوره ديپلم).ديپلم يا باالتر (ويژه داوطلبان مدرك تصوير و اصل  -6

 سيكل (ويژه داوطلبان دوره سيكل).مدرك تصوير و اصل  -7

، ملزم ييو يا سال سوم دبيرستان، بعد از قبولي نها ييراهنماداوطلبان شاغل به تحصيل در سال سوم  :1تذكر
 هستند. 20/6/49تاريخ تا حداكثر مدرك پايان دوره تحصيلي خود با ذكر معدل كل،  هبه ارائ

و باالتر، بايد آخرين مدرك تحصيلي كارداني ها و مراكز آموزش عالي در مقطع التحصيالن دانشگاهفارغ :2تذكر
 علميه تحويل دهند. هخود را كه معدل كل در آن ذكر شده است به مدرس

 
 ييتذكرات نها

 نام خود را در همان روزهاي اول انجام دهيد.ثبت .1
 و معتبر مراجعه كنيد.هاي مجاز نتدر صورت ضرورت فقط به كافي .2
 نام در حضور خودتان انجام شود.نت سعي كنيد تمام مراحل ثبتدر صورت مراجعه به كافي .3
 .نامي را دريافت كنيدنام حتماً يك نسخه پرينت از اطالعات ثبتدر پايان ثبت .4
 هنتيج(معرفي به مصاحبه و  از وضعيت پذيرشيتوانيد مي 30002144پيام كوتاه با ارسال كد ملي به سامانه  .5

 د.نهايي) خود مطلع گردي
 )باشد فعالتبليغاتي  يهااميپبراي دريافت ، تانهمراه تلفن الزم استك جهت دريافت پيام(

در سال تحصيلي داراي مجوز پذيرش  هراهنماي پذيرش و اسامي مدارس علمي ه، حتماً دفترچنامقبل از ثبت .6
 .ديينمارا مطالعه  )www.whc.ir وبگاه(مندرج در  95-94

 شود.به هيچ عنوان عودت داده نمي ،نامثبت همدارك دريافتي و هزين .7

 
 

 
 
 

فهرست مدارس علميه داراي مجوز پذيرش سطح دو (كارشناسي)، در وبگاه 
قابل   www.whc.irهاي علميه خواهـران به نشاني: مركز  مديريت حوزه

 باشد.مشاهده و دريافت مي
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 بندي مراحل پذيرشجدول زمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 ارتباط با ما
 

 توضيحات نحوه ارتباط عنوانر
ليكد م با ارسال نهاييبه مصاحبه و نتيجه  معرفياطالع از وضعيت  30002144 پيام كوتاه سامانه1

2
مركز وبگاه

هاي مديريت حوزه
 علميه خواهران

www.whc.ir
 پيگيري مراحل پذيرشو  نامثبت

 خواهران يهعلم هايحوزه اطالع از آخرين اخبار مربوط به پذيرش
 

  

 و مدارس علميه www.whc.ir طريق وبگاه از

 طريق كد رهگيري مراجعه به صفحه شخصي از

93/11/25•1 شروع ثبت نام

94/1/25تا 94/1/15•2

3•94/1/31

94/2/24تا 94/2/14•4

94/5/20تا 94/4/20•5

6•94/5/25

94/5/27تا 94/5/25•7

8•94/6/1

94/6/12تا 94/6/1•9

 ويرايش اطالعات

 اعالم نتايج مرحله اول

 ثبت نوبت مصاحبه

 برگزاري مصاحبه

 اعالم نتايج نهايي

 www.whc.ir از طريق وبگاه

 www.whc.ir از طريق وبگاه

 شودبا هماهنگي مدارس علميه برگزار مي

 www.whc.ir از طريق وبگاه

 طريق كد رهگيري مراجعه به صفحه شخصي از درخواست بازبيني 

 www.whc.ir از طريق وبگاه

 مراجعه حضوري به مدرسه معرفي شده

 هاپاسخ به درخواست

 ثبت نام نهايي

 و مدارس علميه www.whc.ir از طريق وبگاه

 طريق كد رهگيري مراجعه به صفحه شخصي از
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 نامنويس ثبتكاربرگ پيش 
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 هايهاي علميه خواهران بر اساس سياست تمركز زدايي، مديريتمركز مديريت حوزه
 يشنهادهاانند پتولذا داوطلبان مي ؛تأسيس كرده است ،را به عنوان دفاتر ستادي استاني

 مربوطه در ميان بگذارند. هاي استانيمديريترا با خود انتقادات  و

پيش  شماره تلفن استانمديريت 
 شماره

 041 33361022 آذربايجان شرقي
 044 32257518 آذربايجان غربي

 045 33363794 اردبيل
 031 34489759 اصفهان

 026 34351635 البرز
 084 32224480 ايالم

 077 33565333 بوشهر
 021 88981448 تهران

 038 33351013 چهار محال بختياري
 061 35544952 خوزستان

 024 33561009 زنجان
 023 33450813 سمنان

 054 33217179 سيستان و بلوچستان
 071 37337935 فارس

پيش  تلفن شماره استانمديريت 
شماره

 028 33794471 قزوين
 025 32144861 قم

 087 33168491 كردستان
 034 32534119 كرمان

 083 38213911 كرمانشاه
 074 33231940 يلويه و بوير احمدككه

 011 33356845 گلستان
 013 33325676 گيالن
 066 33242026 لرستان

 011 33356845 مازندران
 086 32249311 مركزي

 076 33663530 هرمزگان
 081 32530425 همدان

 035 36287250 يزد

 هاي استانيشماره تلفن مديريت




